1.korálkovací kurz v prostorách
solné jeskyně v Náchodě
Svícen na čajovou svíčku
Zvládnou i začátečníci bez předchozí korálkovací zkušenosti

Lektor: Mgr. Hana Kočířová
Kdy: sobota 13. října 2018
Kde: Solná jeskyně Náchod, Husovo náměstí 542
Vkolik: začátek od 14h
Délka kurzu: přibližně 3h
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Cena: 400,- Kč
Po skončení kurzu návštěva solné jeskyně pro všechny účastníky
v ceně kurzu
Čajovou svíčku si oblékneme do kabátku ze skleněných perliček a rokajlu.
Jednoduchá technika šití, kterou zvládne opravdu každý i naprostý
začátečník. Tuto techniku budete moci využívat i k šití šperků. Z kurzu si
odnesete hotový svícen i se svíčkou.

Po skončení kurzu vás čeká relaxační pobyt v příjemném prostředí
solné jeskyně.
V ceně kurzu je veškerý materiál ke zhotovení svícnu včetně čajové svíčky,
zapůjčení nářadí a pomůcek, rady a typy, pobyt v solné jeskyni.
Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky bez korálkovací zkušenosti.
Další informace:
⦁

Nutná rezervace přímo v solné jeskyni nebo SMS zprávou na tel. 734 609 862

⦁

Kurz je určen pro dospělé a dospívající nad 14let

⦁

Kurz se bude konat při min. účasti 5 osob

⦁

Maximální počet účastníků je omezen na 10 osob

⦁

Pokud používáte brýle, nenechte je doma!!!

⦁

Na tento kurz se platí ZÁLOHA ve výši 200,- Kč. Záloha se platí na bankovní
účet lektorky. Místo na kurzu vám bude rezervováno až po uhrazení zálohy.

⦁

POKUD JSTE SI REZERVOVALI MÍSTO NA KURZU A NEMŮŽETE
PŘIJÍT: napište SMS ZPRÁVU na tel. 734 609 862. Zpráva by měla
obsahovat Vaše jméno a datum kurzu, na který jste přihlášeni (např.: Nemohu
přijít na kurz dne x.y. Jana Nováková.). Je vhodné omluvit se nejméně 3 dny
před kurzem, abychom mohli místo uvolnit pro jiné účastníky.

Platební údaje:
Číslo účtu:

4597977399/0800
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Variabilní symbol:

131018

Zpráva pro příjemce:

jméno a Náchod (Jana Nováková Náchod)

Majitel účtu:

Hana Kočířová
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